Beleidsplan
Stichting vrienden van de schuilkerk Zwammerdam

Inleiding
In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de stichting vrienden van de schuilkerk
Zwammerdam het actuele beleid vast. Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van
23 mei 2017 Het beleidsplan zal jaarlijks aangepast worden indien noodzakelijk.

Strategie
Statutaire doelstelling
De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt;
1. De stichting heeft ten doel:
- het in goede staat houden van het kerkgebouw gelegen aan de Molenstraat 10
te Zwammerdam, teneinde dit kerkgebouw, zijnde een monument als bedoeld
in de Monumentenwet, in het algemeen- en plaatselijk belang als historisch
monument te doen voortbestaan;
- het gebouw te doen gebruiken voor doeleinden als nader omschreven.
- het verwerven, beheren en exploiteren van (on)roerende zaken.
De doeleinden waarvoor het kerkgebouw in gebruik mag worden genomen,
bestaan uit:
a. het houden van kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten in het bijzonder
voor de leden van de Remonstrantse Gemeente Alphen aan den Rijn;
b. behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.
voor het houden van tentoonstellingen op cultureel of maatschappelijk gebied
en voor het geven van uitvoeringen van kunstuitingen, alles binnen de grenzen
door het bestuur te bepalen.
Afwezigheid winstoogmerk
De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2.1.b van de statuten en uit de feitelijke
werkzaamheden. De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit
dat de stichting de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar
doelstelling.
Bestemming liquidatiesaldo
Zoals blijkt uit artikel 10 van de statuten zullen alle bezittingen, in geval van liquidatie, worden
overgedragen aan de ANBI instelling de Remonstrantse Broederschap Utrecht.
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BASISGEGEVENS
Stichting Vrienden van de Schuilkerk Zwammerdam
Molenstraat 10, 2471AB Zwammerdam.
Belastingnummer: 822.629.215
Postadres:
Zwanebloem 59, 2411MP Bodegraven

Doelstelling
1. De stichting heeft ten doel:
- het in goede staat houden van het kerkgebouw gelegen aan de Molenstraat 10
te Zwammerdam, teneinde dit kerkgebouw, zijnde een monument als bedoeld
in de Monumentenwet, in het algemeen- en plaatselijk belang als historisch
monument te doen voortbestaan;
- het gebouw te doen gebruiken voor doeleinden als nader omschreven.
- het verwerven, beheren en exploiteren van (on)roerende zaken.
De doeleinden waarvoor het kerkgebouw in gebruik mag worden genomen,
bestaan uit:
a. het houden van kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten in het bijzonder
voor de leden van de Remonstrantse Gemeente Alphen aan den Rijn;
b. het houden van bijeenkomsten van plaatselijk regionaal of nationaal belang,
voor het houden van tentoonstellingen op cultureel of maatschappelijk gebied
en voor het geven van uitvoeringen van kunstuitingen, alles binnen de grenzen
door het bestuur te bepalen.
Bestuurssamenstelling:
C.J. van Langelaar, voorzitter
C.P. Weerheim, penningmeester
G.J. Op ’t Landt, secretaris
D.C. Peters, lid
J.H. Peijpers, lid
Beloningsbeleid:
De leden van het bestuur ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden
geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.
De stichting heeft geen personeel in dienst.
Activiteitenverslag:
In 2016 en 2017 zijn aan de kerk de navolgende werkzaamheden verricht;
Houtwerk vernieuwd, schilderwerk verricht, kerkvloer gerestaureerd, meterkasten vernieuwd,
elektra aangepast, verwarming gemoderniseerd.
Rondom de kerk zijn parkeerplaatsen gecreëerd en is de tuin aangelegd.
Achter de kerk is een bijgebouw verrezen dat dienst kan doen als kerkzaal en geschikt is voor verhuur
t.b.v. jubilea, kunstuitingen ed.
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FINANCIELE RAPPORTAGE STICHTING VRIENDEN VAN DE SCHUILKERK ZWAMMERDAM
VRIENDEN VAN DE SCHUILKERK ZWAMMERDAM EXPLOITATIE 2019
Exploitatie
St. Vrienden van de Schuilk.
Huur inkomsten
Inkomsten facilitair
Donaties en giften
Overige inkomsten
Exploitatiekosten
Doelkosten
Afschrijvingen
Energie- Assurantien-OZ bel.

Resultaat

Begroot
2020

Begroot
2019

Werkelijk
2019

Werkelijk
2018

8.000
1.000
6.500
250
15.750

12.000
2.300
2.000
250
16.550

8.042
3.540
8.090
19.672

8.931
2.374
1.660
4.275
17.240

5.000
2.775
4.500
12.275

5.000
2.775
3.500
11.275

6.182
2.775
4.292
13.249

6.385
2.775
3.019
12.179

3.475

5.275

6.423

5.061

BALANS PER 31 DECEMBER 2019 STICHTING VD SCHUILKERK
Activa

31-dec-19

31-dec-18

Bijgebouw, nieuwbouw

31-dec-19

31-dec-18

Eigen kapitaal

Saldo 1 januari
Afschrijvingen

92.348
2.775

92.486 Saldo 1 januari
2.775 Resultaat

115.484
6.423

110.423
5.061

Investeringen
Saldo 31 december

9.826
99.399

2.637 Saldo 31 december
92.348

121.907

115.484

121.907

946
946
116.430

Overige vorderingen
Debiteuren
Terug te ontvangen BTW

Liquide middelen
ING Rekening
ING Spaarrekening

1.811
1.463
3.274

12.232
7.002
19.234
121.907

2.776
2.776

14.304 Kortlopende schuld
7.002 Omzetbelasting
21.306
116.430
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TOELICHTING
De inkomsten bestaan uit :
Ledenwerving voor vrienden van de stichting schuilkerk Zwammerdam
- Huurinkomsten
- Subsidies
- Legaten
- Donaties
- Omzet drankverkoop
De uitgaven bestaan uit :
De daadwerkelijke bestedingen in 2019 bedragen € 23.075,- waarvan € 13.249,- voor
exploitatiekosten en € 9.826,- verbeteringen- investeringen bijgebouw en kerk.
Beschrijving administratieve organisatie
De administratie van de stichting wordt gevoerd door C.P. Weerheim.
De jaarrekening van de instelling wordt opgesteld door G.J. Op ’t Landt.

Publicatieplicht
De instelling voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de website
www.schuilkerkzwammerdam.nl
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